
    Gorzów Wlkp., dnia 23 grudnia 2009r.

Zawiadomienie o odrzuceniu protestu

Dot.:  Zakup  i  dostawy  artykułów  żywnościowych  w  rozbiciu  na  7  zadań  tj.;  artykuły 

ogólnospożywcze,  mięsa  i  jego  przetwory,  produkty  mleczarskie,  pieczywo,  świeże  wyroby 

piekarskie  i  ciastkarskie,  ryby  przetworzone  i  konserwowane,  owoce  warzywa i  podobne 

produkty,  oraz  dostawa  jaj  –  Zadanie  Nr  4  –  pieczywo  –  świeże  wyroby  piekarskie  i 

ciastkarskie. 

Zamawiający działając na podst. art.  180 ust. 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. 

U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego na zakup i  dostawy artykułów żywnościowych w rozbiciu na 7 zadań tj.;  artykuły 

ogólnospożywcze,  mięsa  i  jego  przetwory,  produkty  mleczarskie,  pieczywo,  świeże  wyroby 

piekarskie i ciastkarskie, ryby przetworzone i konserwowane, owoce warzywa i podobne produkty, 

oraz  dostawa  jaj  –  Zadanie  Nr  4 –  pieczywo  –  świeże  wyroby  piekarskie  i  ciastkarskie 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego:

odrzuca w całości protest wniesiony w dniu 17 grudnia 2009r. 

przez   „Chlebek” Sp. z o.o, ul Podmiejska Boczna 14, 66 – 400 Gorzów Wlkp.;

dotyczący  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia,  gdyż  protest  został  wniesiony  po 

terminie.

Uzasadnienie

          W dniu  17 grudnia  2009r.  do  siedziby Zamawiającego wpłynął  protest  Wykonawcy 

„Chlebek” Sp. z o.o, ul Podmiejska Boczna 14, 66 – 400 Gorzów Wlkp. Wykonawca złożył protest 

dotyczący specyfikacji  istotnych warunków zamówienia.,  a  mianowicie  odniósł  się  do zapisów 

stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ uważając,  iż  na skutek niespójnych zapisów we wzorze 

załącznika  (brak  gramatury  wymienionego  asortymentu  pieczywa)  uniemożliwiło  to  realne 

porównanie propozycji cenowych firm uczestniczących w przetargu.

Zważyć należy: 

          Stosownie do art. 180 ust. 7 Pzp Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie.

W tym miejscu należy wskazać, iż złożenie protestu wobec postanowień SIWZ dopuszczalne jest 



(w przypadku postępowania  prowadzonego w trybie  przetargu  nieograniczonego,  jeżeli  wartość 

zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy  Pzp)  w  terminie  7  dni  od  dnia  zamieszczenia  ogłoszenia  w  Biuletynie  Zamówień 

Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego (art. 180 ust. ust. 3 

pkt 1 Pzp).

W  związku  z  faktem,  iż  w  toku  postępowania  ogłoszenie  w  Biuletynie  Zamówień 

Publicznych oraz zamieszczenie SIWZ miało miejsce dnia 26 listopada 2009r. termin na złożenie 

protestu  wobec treści SIWZ upłynął z końcem dnia  03 grudnia 2009r.  Po upływie powyższego 

terminu wnoszenie protestu wobec postanowień SIWZ jest niedopuszczalne. Protestujący wniósł 

protest do zamawiającego w  dniu 17 grudnia 2009r.  Wykonawca spóźniając się z wniesieniem 

protestu  nie dotrzymał terminu na jego wniesienie. Złożenie protestu w dniu 17 grudnia 2009 r. 

przez protestującego należy uznać za spóźnione a protest odrzucić w całości.  

 Protest  jest  środkiem ochrony wnoszonym w terminach określonych przepisami  ustawy. 

Podkreślić  należy, iż termin do wniesienia protestu ma charakter terminu zawitego, a co za tym 

idzie uchybienie mu skutkuje niemożnością jego przywrócenia. Odrzucenie spóźnionego protestu 

jest  obowiązkiem Zamawiającego.  Protestujący mógł  zapoznać  się  z  treścią  SIWZ od  dnia  jej 

zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego, tj. od dnia 26 listopada 200r. i w terminie 

określonym w art.  180 ust.  3 pkt 1 Pzp,  wnieść protest  na postanowienia  SIWZ.  Protestujący 

jednak nie wniósł protestu w wyznaczonym terminie. Z  tego  względu  należało  orzec  jak  w 

sentencji.

Pouczenie

Od rozstrzygnięcia protestu nie przysługuje odwołanie.
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