
 

             Gryfino, dnia 07.12.2006 r. 
 

        BENTLI Sp. z o.o. 
        ul. Kliczkowska 42 
        58-100 Świdnica 
 
BMP-PI-702/kwatera 2/07/2006    
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Rozbudowa 

Składowiska Odpadów Komunalnych Gryfino Wschód etap I –Kwatera 2A” 
 
Działając na podstawie art. 183 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 roku, Nr 164. poz. 1163) Gmina Gryfino 
informuje o rozstrzygnięciu protestu złożonego w dniu 29.11.2006 r. przez „BENTLI" 
Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy 
 
Rozstrzygnięcie protestu jest następujące: 
 
1) w części dotyczącej nie udostępnienia na stronie internetowej rysunków dokumentacji 

projektowej - protest zostaje uwzględniony 
2) w części dotyczącej unieważnienia postępowania – protestu nie uwzględnia się.  
 

Uzasadnienie 
ad. 1. 
Zamawiający po dokonaniu analizy treści ogłoszenia i SIWZ, oraz argumentacji 
Protestującego postanowił, że udostępni na stronie internetowej rysunki do dokumentacji 
projektowej przedmiotowego zamówienia.  
Zamawiający przyznaje, że zgodnie z art. 42 ust l i 36 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, dokumentacja projektowa wraz z rysunkami stanowi element SIWZ, który 
powinien zostać udostępniony na stronie internetowej, w związku z powyższym Zamawiający 
z dniem 07.12.2006 r. zamieszcza ww. dokumentację na stronie www.bip.gryfino.pl 
 
ad.2. 
Zaniechana czynność odnośnie umieszczania na stronie internetowej rysunków do 
dokumentacji projektowej, zostanie dokonana przez Zamawiającego zgodnie z art. 183 ust 5 
ustawy – Prawo zamówień publicznych. 
W argumentacji Protestującego o obarczeniu postępowania wadą uniemożliwiającą zawarcie 
ważnej umowy (art. 93 ust l pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych), Zamawiający nie 
widzi zasadności unieważnienia postępowania biorąc po uwagę szczególnie datę tj. 
07.12.2006 r.) zamieszczenie na stronie internetowej dokumentacji projektowej jak również 
długi termin na przygotowanie ofert (do 15.01.2007 r.).   
 
Protestujący ma prawo do wniesiona odwołania do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych 
zgodnie z art. 184 ust. l ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w 
terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia niniejszego protestu. 
 
Otrzymują: 

1. Adresat 
2. BMP-PI 
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